Nog veel onduidelijk rond ‘doorgeschoten’ natuurwet

Havenschap Moerdijk helpt
bedrijven met Natura 2000
Oud-directeur Evers van Natuurmonumenten
schreef in dagblad Trouw dat er rond Natura
2000 te veel regels zijn en minister Verburg
(Landbouw) noemde het natuurbeleid
‘doorgeschoten’. Soms zijn er oplossingen,
zoals op industrieterrein Moerdijk waar
havenschap en overheden vruchtbaar
overleggen. Tekst en foto: Jos de Gruiter

‘I

n het begin denk je: waar gaat dit naartoe,
wat een onduidelijke regelgeving. Voor
bedrijven voelt het als wéér een belasting
die voortvloeit uit EU-regelgeving, waaraan Nederland als eerste wil voldoen. Maar
toen hebben we als havenschap gezegd:
laten we nu eens kijken wat het echt inhoudt,
wat de consequenties zijn en zélf met inbreng
komen.’ Aan het woord is Jacco Rentrop,
manager milieu en veiligheid van het Havenschap Moerdijk. Het onderwerp is Natura
2000, het samenhangend Europees netwerk
van beschermde natuurgebieden, bedoelt
voor het behoud en herstel van biodiversiteit
in de Europese Unie. Nederland telt ruim 160
van zulke gebieden. Twee ervan, het Hollandsch Diep en de Biesbosch, liggen in de
buurt van industriegebied Moerdijk, een
2.600 hectare groot terrein met zeehaven,
vooral ingericht voor bedrijven in de chemische (Shell Chemie) en zware industrie. Op
Moerdijk zijn zo’n 400 bedrijven gevestigd. Ze
delen de ruimte met de noordse woelmuis,
de lepelaar, de kolgans, de grauwe gans, de
brandgans, de smient, de krakeend, de wilde
eend en de kuifeend. In het water van de
havens zwemmen de zeeprik, de rivierprik,
de elft, de fint en een zalm.
De toewijzing van het Hollandsch Diep en de
Biesbosch als Natura 2000-gebied had consequenties voor de bedrijven op Moerdijk,
maar ook voor potentiële nieuwe huurders.
‘We hoorden dat nieuwe vergunningen moeilijk loskwamen en we maakten ons zorgen
over de mogelijkheden van de nog uit te
geven grond. Daarom vonden we dat er een
rol voor het havenschap was weggelegd’,
vertelt Rentrop.

Flora en fauna

Jacco Rentrop (Havenschap Moerdijk):
‘De beheersmaatregelen in het
natuurgebied en de normen die
worden opgelegd aan de industrie
moeten wel in balans blijven’
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Een van de eerste activiteiten van het havenschap rond Natura 2000 was de complexe en
nog incomplete regelgeving in begrijpelijk
Nederlands om te zetten. Vervolgens stelde
de beheerder van het industrieterrein samen
met de provincies Noord-Brabant en ZuidHolland een handreiking op voor de bedrijven. Die is bedoeld als hulpmiddel voor het
aanvragen van vergunningen in het kader van
de Natuurbeschermingswet 1998 en het
beoordelen daarvan door het bevoegd gezag.
De handreiking beschrijft het vergunningentraject en bevat nuttige informatie zoals
aanvraagformulieren en contactgegevens.
Bovendien liet het havenschap een ecoloog
voor het hele terrein vaststellen welke fauna
en flora er aanwezig is. Rentrop: ‘Bedrijven
hoeven dat dan niet bij elke vergunningaanvraag opnieuw te doen. Het ligt in één keer
vast voor het hele terrein.’ Daarnaast maakt

Veiligheid, gezondheid en milieu

het havenschap gebruik van het contact met
overheden door mee te denken over alternatieve oplossingen voor problemen. Moerdijk
kampt, net als andere delen van de provincie,
met een probleem rond stikstofdepositie,
veroorzaakt door het verkeer, de landbouw,
de industrie en het buitenland. Om te kunnen
voldoen aan de eisen van de IPPC-richtlijn
(Integrated Pollution Prevention and Control)
zijn bedrijven al verplicht te investeren in de
zogenoemd best beschikbare technieken
(BBT).

Biodiversiteit behouden

Als gevolg van de toewijzing als Natura
2000-gebied dreigt voor de bedrijven op het
industrieterrein een nog grotere beperking
voor NOx-uitstoot, waardoor ze gedwongen
zijn opnieuw te investeren in uitstootverminderende installaties. Om te blijven concurreren op wereldschaal (met name met het
Verre Oosten) is zo’n verplichting op dit
moment niet verantwoord, want de industrie
is slechts een van de spelers.
‘Maar het doel van Natura 2000 is natuurlijk
niet de vermindering van stikstofuitstoot’,
legt Rentrop uit. ‘Het gaat erom dat we de
biodiversiteit willen behouden, en dat is een
samenspel van beheersmaatregelen en vermindering van de depositie. Als we de waterstanden anders beheren, heeft dat misschien
wel een positievere uitwerking op de vegetatie in de Biesbosch dan wanneer we ons uitsluitend focussen op de emissie van stikstof.
Dat alternatief zijn we nu aan het uitwerken.’

Staan uw gesprekspartners daarvoor
open?

‘Er is nog veel onduidelijkheid over de regelgeving rond Natura 2000, bijvoorbeeld doordat er nog geen beheerplan is. Het is dus een
beetje met elkaar zoeken naar oplossingen
uiteraard met begrip voor elkaars positie. De
hier gevestigde bedrijven spreken daarbij
uiteraard de wens uit om te kunnen ondernemen en eventueel uit te breiden. Er worden
hier tientallen miljoenen geïnvesteerd. Als de
regelgeving onduidelijk is, krijg je een terug-

De verkiezingsprogramma’s wijzen erop
dat Natura 2000 de economische ontwikkeling niet in de weg mag zitten.
Moet het beleid worden aangepast?
‘Wij zijn in overleg gegaan met de overheden,
maar niet alle bedrijven hebben contact met
een beheerder van hun bedrijventerrein,
zoals hier in Moerdijk. Ik kan me voorstellen
dat bedrijven bij eerste lezing van Natura
2000 denken dat ze niets meer kunnen. Het
valt of staat met de wijze waarop je een aanvraag omschrijft, en welke oplossingen wor-

Op Moerdijk zijn zo’n 400 bedrijven
gevestigd. Ze delen de ruimte
met o.a. de noordse woelmuis,
de lepelaar en de kolgans
trekkende beweging en dat is in deze tijd niet
echt wenselijk. Er zitten hier niet de minste
bedrijven. En wat het havenschap betreft: we
kunnen het niet hebben dat we een stuk
grond in erfpacht geven en een half jaar later
moeten zeggen: u komt er niet in. Omgekeerd
zien de bedrijven dat we met de overheden in
gesprek zijn en dat mede daardoor de vergunningstroom weer op gang is gekomen.
Die rol hebben wij als havenschap op ons
genomen en dat wordt gewaardeerd.’

den aangedragen. Stel: een bedrijf vraagt
een vergunning aan voor een kadevoorziening. Een gevolg zou kunnen zijn dat de
noordse woelmuis niet aan land kan komen.
Als je dat zo opschrijft komt er geen vergunning. Maar misschien kan de muis twintig
meter verder wel degelijk het land op. En dan
is er geen belemmering. De wetgever moet
alleen oppassen dat er balans blijft tussen de
stand der techniek en de normen die worden
opgelegd.’ p

VVD: ‘Ontwikkeling rondom Natura-gebied niet beperken’
CDA, VVD en D66 besteden in hun verkiezingsprogramma’s aandacht aan de gevolgen van Natura 2000. Als het aan de VVD ligt
wordt het aantal Natura 2000-gebieden fors teruggebracht. De
partij vindt dat het beleid zich eenzijdig richt op de instandhouding van plant- en diersoorten en te weinig rekening houdt met
de mens in de natuur. ‘De gevolgen van dit beleid voor omliggende bedrijven is vaak groot. Eindeloze procedures houden
economische en recreatieve ontwikkelingen tegen. De VVD wil
toe naar een positief natuurbeleid. Daarin staan kansen centraal
voor zowel economie als ecologie’, aldus het programma. ‘De
ontwikkeling rondom Natura 2000-gebieden moet niet worden
beperkt. Door de diverse Europese en Nederlandse natuurwetten (Flora- en Faunawet, Vogel- en habitatrichtlijn, Natura 2000,
Natuurbeschermingswet) en beschermingsregimes voor waardevolle landschappen is een woud van regels ontstaan dat
Nederland lam legt. We moeten niet terugkijken naar wat er ooit
was, maar een visie hebben op hoe het kan worden. En we moeten realistisch en vooral praktisch blijven. Geen ingewikkelde

regelingen, maar ruimte bieden aan de natuur om zich te ontwikkelen en aan de mens om er van te genieten. Veel Natura
2000-gebieden worden al beschermd door andere natuurwetgeving of zijn zo klein dat een duurzaam herstel van natuurwaarden nauwelijks mogelijk is.’
Het verkiezingsprogramma van het CDA wijst erop dat de Ecologische Hoofdstructuur en Natura 2000 middelen zijn om een doel
te bereiken. ‘Daarom moeten we niet dogmatisch vasthouden
aan hectares, maar daadwerkelijk er op toezien dat de biodiversiteit wordt bevorderd; meetbaar en aantoonbaar.’D66 noemt
zich voorstander van Natura 2000. ‘De interpretatie van Natura
2000 brengt echter veel onrust teweeg onder alle betrokkenen
bij de ontwikkeling van nieuwe natuur’, aldus het verkiezingsprogramma. D66 wil helderheid voor de ondernemers in de
buurt van Natura 2000-gebieden. De partij wil daarom dat conform de Europese verplichtingen de natuurgebieden in Nederland nog dit jaar definitief worden aangewezen. p
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